
HENRIQUE JOSÉ NOGUEIRA RODRIGUES 
LEGISLATURAS: X. 
 
Data de nascimento 
 1925-08-23. 
 
Localidade 
 Luanda / Angola. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Liceal. 
 
Profissão 
 Comerciante. 
 
Carreira profissional 
▪ Trabalhou em Angola numa empresa fundada pelo pai de produção e exportação de café (1947); 
▪ Membro dos corpos directivos da Associação Comercial de Angola (1947), de que foi Presidente em 

1969. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal de Luanda (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Angola Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre a problemática da guerra no ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Agradece a visita do Sr. Ministro do Ultramar a Angola, onde presidiu à sessão da abertura do Congresso 

da Promoção Social e de Povoamento e às celebrações de mais um centenário da cidade de Malange, e 
a visita de um grupo de Deputados à mesma província.  

 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 
constitucional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao projecto de lei sobre a reabilitação, 
e integração social de indivíduos deficientes.  

 Faz considerações sobre as balanças comercial e de pagamentos de Angola, a propósito da renovação 
do contrato de concessão com a Companhia da Diamantes.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer informações sobre as empresas que, exercendo a sua actividade na província do Angola, 

beneficiam de regimes cambiais especiais.  
 Faz considerações sobre a reacção de Angola ao teor do Decreto-Lei n.º 478/71, que orienta a política 

monetária, cambial e de crédito dos vários territórios nacionais.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar, 

subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações relativas à mesma proposta de lei.  
 Refere-se aos problemas resultantes do indeferimento de passagens de títulos de propriedade rural em 

Angola.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à última comunicação feita ao País peto Sr. Presidente do Conselho.  
 Discute, na generalidade, e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e 

aditamento às diversas bases da proposta de lei de terras do ultramar.  



 Refere-se aos diversos problemas da Universidade de Luanda, nomeadamente nos capítulos do pessoal 
docente e instalações definitivas.  

 Faz um requerimento das queixas formuladas por causa das actividades escolares em Angola.  


